
ในภาพรวม

แยกหมวดหม  ู
เข ยีนแผนท  ีประเด น็

Focus Issue
ค ดักรองประเด น็

ข ั นตอนท  ี 1 กำหนดประเด น็

ว ิเคราะห ระด ับบ ุคคล

ว เิคราะห องค กร

ว ิเคราะห หน วยงาน

ว เิคราะห รหก บัค  ูกรณ ี
ข ั นตอนท  ี 2 กำหนดค  ูกรณ ี

นำเสนอแผนท  ีประเด น็

มองภาพรวมด วยแผนท  ีความค ิด
(Overview by  Map)

ข  ันตอนท  ี 3 นำผ  ูเก  ียวข องมาพบก นั

ประเด น็ใหญ 

ประเด น็ย อย

การเช  ือมโยงประเด น็

ใช แผนท  ีความค ิด
แยกประเด น็

มองประเด น็เป น็ภาพ

เห น็ผลเช  ือมโยง

ใช แผนท ี ความค ดิ
สร างภาพในใจ

ข  ันตอนท  ี 4 ช วยให ผ  ูเก  ียวข องเข าใจ
               ถ งึส วนได ส วนเส ียของเขา

ภาพใหญ /ภาพรวม
สร างแผนท  ีทางเล ือก

แยกประเด น็
จ ดัลำด บัความสำค ัญ

แยกแล วนำมาย อย

สร างการเช  ือมโยง

บ รูณาการป จัจ ยั

ด งึประเด น็หล กั
ออกมาสร างแผนท  ีทางออก

ข ั นตอนท  ี 5 การระดมความค ดิ

สร างแผนท ี ความค ดิแบบ
Decision Tree

เข ยีนแผนท  ีผลได 

เข ยีนแผนท  ีผลเส ยี

ว เิคราะห ผลได 
แต ละทางเล อืก

ข ั นตอนท  ี 6 ทดสอบทางเล อืก
                  ก บัผลได ผลเส ยี

ใคร?

ท ี ไหน?

เม  ือใด?

อย างไร?

อะไร?

ทำไม?

แสดงทางออก

แผนท  ีทางออก
(Road Map)

ข  ันตอนท  ี 7 สร ปุแผนงาน

ตรวจสอบแผนท ี ผลสร ุป

สมาช กิย นืย นัภาพความค ดิ
สร ุปรวบยอดส ุดท าย

ต ดัส วนเก นิและเต มิส วนขาด

ข  ันตอนท  ี 8 ขอคำย นืย นั

การประย ุกต ใช  Mind Map

ในกระบวนการไ
กล เกล ี ย

ความข ัดแย งแบบเป ็นท ีม

ออกจากม มุต วัเอง

มองแผนท  ีแผ นเด ยีวก นั

มองภาพเด ยีวก นั

ภาพใหญ ร วมก นั

ช วยก นัแยกประเด น็

ย อยรายละเอ ยีดในม มุต วัเอง

โยงประเด น็ร วมก นั

แผนท  ีความค ดิ
แบบ 4 ยอ

สนใจจำนวน
มากกว าค ณุภาพ

ค ดิแบบอ สิระ

ไม ข ีดฆ าความค ดิ

Brainstorming

Final Map

การประย ุกต ใช แผนท ี ความค ิด (M ind  M a p )  ในกระบวนการไกล เกล ี ยป ัญหาความข ัดแย งแบบเป ็นท ีม

อ างอ งิหล ักการ 8 ข  ันตอนในการไกล เกล  ีย จากหน งัส อื กลย ุทธ  หย ุด ความข ดัแย ง Conflict Resolution แดเน ยีล ดานา
เข ยีนแผนท  ีความค ดิโดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ี ศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล ขอนแก น THAILAND, www.glocalization.org

http://www.glocalization.org

